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Beste Garnwerders,
Dit is alweer de laatste Gört van dit jaar. Er
worden dan ook een hoop zaken genoemd
die binnenkort aan de orde zijn. Het bestuur
van de dorpsvereniging wil jullie hierbij
alvast het allerbeste voor het jaar 2011
toewensen en oh ja, wat vuurwerk betreft:
wees er vertrouwd mee maar vertrouw het
nooit!
Lampionnenshow Kromme Akkers

Ook dit jaar maken de kinderen van de
Kromme Akkers weer prachtige lampion-nen.
Omdat 10 november op een woensdag (vrije
middag) valt, is het helaas niet mogelijk om
een optocht door het dorp te organiseren.
Wilt u de lampionnen toch bekijken? Kom dan
op 10 november naar de lampionnenshow in
de school van 12.00 uur tot 12.30 uur.

Intocht van Sinterklaas

Zaterdag 20 november a.s. om 13.00 uur is
de aankomst van de boot met Sinterklaas en
zijn Pieten aan de kade in Garnwerd. Na te
zijn verwelkomd door (hopelijk) een heleboel
kinderen en een notabele van de gemeente,
maakt Sint een rijtoer door de voormalige
gemeente Ezinge. Rond 14.15 uur is er een
tussenstop bij het Museum Wierdenland; dit
is alleen voor de allerkleinsten! Om 14.00 uur
begint een leuke, creatieve voorstelling van

Erik Bulthuis in het dorpshuis in Feerwerd.
Rond 15.15 uur komen Sinterklaas en zijn
Pieten voor het grote Sinterklaasfeest in
het dorpshuis in Feerwerd aan. Om ongeveer
16.00 uur vertrekken Sint en zijn Pieten
naar hun logeeradres.

Jaarvergadering ijsbaanvereniging
Op zaterdag 27 november a.s. om 20.00
houdt de ijsbaanvereniging Reitdiep haar
jaarlijkse algemene ledenvergadering in het
ijsbaangebouwtje. Alle leden zijn daarbij
van harte welkom. Bestuurslid Peter Nooren
is aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaten
voor het bestuur kunnen zich tot een half uur
voor aanvang van de vergadering aanmelden
bij het bestuur. In de pauze is er een
verloting met hartige prijzen en na afloop
kan er even geborreld worden.
Voorleeswedstrijd Kromme Akkers
Er bleven na de voorronde 5 kandidaten
over die op donderdag 14 oktober op de
Kromme Akkers streden om de titel
schoolkampioen voorlezen. Elske Bos uit
groep 5 bleek als beste voorlezer uit de bus
te komen. Zij ontving naast een prijsje een
mooie oorkonde. Edward Ista werd tweede
en kon door naar de regionale wedstrijd,
ware het niet dat hij deze eer laat toekomen
aan Jord van der Ploeg, die op de derde
plaats kwam. Maren Mulder en Roelof

Rijzinga kregen een troostprijs. Het was
moeilijk kiezen voor de jury, want de
kwaliteit van de voorlezers lag dicht bij
elkaar. De jury bestond deze keer uit Gerard
v.d. Kamp, Lambertus Postma en Judith
Vargiu, allen uit Garnwerd.
40 om Garnwerd weer een succes
Net als de twee voorgaande jaren, is ook dit
jaar het wandelevenement 40 om Garnwerd
succesvol verlopen. Dit was mede te danken
aan de steun en de inzet van de sponsoren en
de vrijwilligers. Oorspronkelijk hadden zich
45 kandidaten aangemeld. Daarvan gingen
er op zaterdag 25 september v.a. 06.00 uur
37 van start voor een tocht van 40 kilometer
die hen deze keer o.a. via Schaphalsterzijl,
Schouwerzijl,
Mensingeweer,
Baflo,
Tinallinge, Onderdendam, Westerdijkshorn,
Sauwerd en Hekkum terug naar Garnwerd
voerde. Bij aankomst in Garnwerd werden
de deelnemers traditiegetrouw verwelkomd
met accordeonmuziek en een bosje
gladiolen. Daarna werden de laatste
metertjes afgelegd om bij ’t Woaterbörgje
de al even traditionele uitsmijter te nuttigen.
Ook dit jaar waren de weersomstandigheden
ideaal; op een enkel spetterbuitje na, mooi
weer bij ideale wandeltemperatuur. De
organisatie is al weer bezig met het plannen
van een route voor volgend jaar.
Riolering
Binnen nu en drie jaar zullen grote delen
van het gemeentelijke rioolnet worden
aangepast of vervangen. Ook in delen van
Garnwerd gaat dat gebeuren. Waar en
wanneer precies is nu nog niet bekend. Wel
is zeker dat de gemeentelijke rioolheffing de
komende drie jaar in fasen wordt opgehoogd
tot een bedrag van uiteindelijk € 300,- in
2014.
Toenadering tot het dorp Rossum
Rossum is een dorp in Twente. Het ligt
oostelijk van Almelo en iets ten noorden van
Oldenzaal. Het dorp telt ruim 2.200 zielen,
die voor een groot deel katholiek zijn en er

een bruisend verenigingsleven op na
houden. Tijdens carnaval hangt men bij alle
inwoners een zakje gort aan de deur want de
bijnaam van de inwoners van Rossum is
“görtekeurnes”, oftewel gortkorrels. En daar
wordt het interessant want voorzover bekend
zijn zij samen met ons Garnwerders de
enigen in dit land die een bijnaam hebben
die aan dit agrarisch produkt refereert. Dit
was voor een bestuurslid van onze
dorpsvereniging reden om contact met
Rossum te zoeken. Op de vraag of men
geïnteresseerd was in een vrijblijvende
toenadering met de eventuele mogelijkheid
van een wat meer substantiële partnerschap
in de toekomst, werd enthousiast gereageerd. Inmiddels is wat informatie over
Garnwerd richting Rossum gestuurd.
Leerlingenaantal Kromme Akkers
Op de teldatum 1 oktober bezochten in
totaal 56 leerlingen onze school. Dit is vijf
minder dan vorig jaar op de teldatum. De
komende twee jaar gaat er beide keren een
kleine groep van 5 leerlingen naar het
voortgezet onderwijs, terwijl de onderbouw
goed gevuld is. Daarom gaat men er van uit
dat het leerlingenaantal de komende jaren in
ieder geval stabiel blijft. Wel is het lastig dat
door de algehele leerlingenkrimp in het
noorden alle scholen met minder financiën
moeten rondkomen waardoor er minder
leerkrachten voor de klas worden ingezet.
Kerstconcert Garnwerder Sjanters
Drie jaar geleden, in 2007, was het een groot
succes, het kerstconcert dat door de Sjanters
werd georganiseerd. Daarom hebben ze
besloten om het nog een keer te doen. Op
zondag 19 december om 19.30 uur. En deze
keer niet in de kerk maar in de doorrit van
Hammingh. Behalve de Sjanters zelf, zullen
in ieder geval de kinderen van de Kromme
Akkers en de dames van het Lichtekoor
optreden. Met enkele solisten is men nog in
onderhandeling. De toegang is gratis maar
bij de ingang staat een imposante kerstman
om uw gulle gaven voor een goed doel in

ontvangst te nemen. Houd ook even de
posters en de flyers in de gaten.

voor de officiële regels en zullen worden
toegelicht.

Spooktocht
De bijna 30 deelnemers die op 18 september
aan de spooktocht deelnamen, hebben daar
dubbele gevoelens aan overgehouden. Het
voor- en naspel in ’t Woaterbörgje liet niets
te wensen over. Van de tocht zelf kon dat
niet gezegd worden. Het bedrijf dat de tocht
had uitgezet, had een belangrijke factor, het
verrassingselement, vrijwel onbenut gelaten.
Daardoor was het allemaal wat al te
voorspelbaar en was er van schrikeffecten
nauwelijks sprake. Desondanks hebben de
deelnemers er wel de herinnering van een
mooie avondwandeling aan overgehouden.
Enkele inventievelingen onder de deelnemers vonden dat zij zelf een betere tocht
kunnen organiseren en zijn daar ook toe
bereid. Even afwachten waar ze mee op de
proppen komen..

Bestuurswerk: wie durft het aan?
Net als overal in het land, krijgen ook
verenigingen in Garnwerd in toenemde mate
te maken met een gebrek aan kandidaten
voor bestuursfuncties. Slechts een klein
percentage van de inwoners doet bestuurswerk of is bereid dit te doen. Sommigen
daarvan hebben zelfs functies in meerdere
besturen en doen dit vaak ook al vele jaren.
Hoewel we deze mensen daar dankbaar voor
moeten zijn, is het wel een wankele basis
voor de toekomst. Tegelijkertijd is er sprake
van een ander fenomeen: inwoners die zich
nergens laten zien. Zij wonen hier wel maar
leven hier niet.. Een dorp is niet simpelweg
een verzameling huisjes op het platteland;
het bestaat bij de gratie van zijn inwoners en
hun streven om het leefbaar en levend te
houden. Zeker nu, in een tijd dat subsidies
en steun van de overheid naar ik verwacht
drastisch zullen worden verminderd en het
dorp steeds meer op zichzelf teruggeworpen
wordt, is er behoefte aan mensen die de
verantwoordelijkheid aandurven en zitting
willen nemen in het bestuur van een
vereniging. Een vaak gebruikt excuus is dat
men het daarvoor veel te druk heeft. Dat
argument gaat echter niet op; de meeste
mensen die nu een bestuursfunctie
vervullen, hebben daarnaast ook al een
drukke baan. Ikzelf ben als secretaris (de
‘drukste’ functie) van de dorpsvereniging
gemiddeld zo’n twee uur per week kwijt aan
bestuurswerk, inclusief het bezoeken van
vergaderingen op het gemeentehuis en het
schrijven van dit blad. Met andere woorden,
‘druk, druk’ is meestal iets wat tussen de
oren zit. De verenigingen kunnen zelf echter
ook iets doen door bijv. (nog) meer aan de
weg te timmeren, zich meer te profileren, te
laten zien dat ze er zijn en waar ze mee
bezig zijn en hun leden nog actiever bij de
zaken te betrekken en ze daardoor te
motiveren. Wat volgens mij ook kan helpen,
is een limiet stellen aan het aantal termijnen

Dorpsvereniging Garnwerd e.o. organiseert:

OPEN GARNWERDER RISK-TOERNOOI 2010
Wanneer: Dinsdag 28 december
Waar:
Aanwezig

Café Hammingh in Garnwerd
19.45 uur

1e speelronde 20.00 uur – 21.30 uur
2e speelronde 21.45 uur – 23.15 uur
Opgave voor 25 december bij:
Miente Viersen
Hunzeweg 30
9893 PC GARNWERD
0594-621916
m.viersen@kpnplanet.nl
O.v.v. Naam, telefoonnummer, eventueel emailadres. Laat ook even weten of je een risk
spel mee kan nemen.
Maximaal aantal deelnemers: 128
Er is geen minimum leeftijd maar er wordt wel
verwacht dat je het toernooi afmaakt.
De officiële spelregels zijn van kracht maar er
zijn speciale toernooi regels. Deze regels gaan

dat iemand bestuurslid kan zijn. Dat
bevordert de doorstroming en frisse ideeën
en voorkomt dat de leden hun bestuur als
iets vanzelfsprekends gaan zien en gemakzuchtig achterover gaan leunen. Binnenkort
is de jaarvergadering van de ijsbaanvereniging, waar een nieuw bestuurslid zal
moeten worden gekozen. In dat bestuur
zitten een paar leden die dat al jaren doen en
zij denken er langzamerhand over om na
het verstrijken van hun termijn de pijp aan
Maarten te geven. Ik hou mijn hart vast. Het
kan toch niet zo zijn dat Garnwerder
verenigingen zichzelf in een niet al te verre
toekomst moeten opheffen wegens gebrek
aan bestuursleden, daarbij roerloos gadegeslagen door heel het dorp, waarvan geen
bewoner nog bereid is om wat tijd op te
offeren en die taak op zich te nemen.
Lambertus Postma
Activiteiten met kerst en jaarwisseling
Kerstboom: op 11 december zal er weer een
kerstboom op het oude schoolplein worden
opgetuigd.
Risk-toernooi: Op 28 december; zie ook elders in
dit blad.
Carbidschieten: Op oudejaarsdag mag er vanaf
14.30 uur met carbidbussen geschoten worden
op de dijk van Geert Broekhuizen aan de
oostkant van het Reitdiep tegenover de camping.
Er mag met ten hoogste drie bussen met elk een
maximale inhoud van 60 liter worden geschoten.
Bij het invallen van de duisternis en bij slecht
zicht dient het vuren te worden gestaakt.
Vreugdevuur: Er wordt door de gemeente een
locatie ingericht aan de overkant van het
Reitdiep, vlak naast de brug. Op de brandstapel
mag alleen snoei- en onbehandeld hout in de
daartoe
geplaatste
container
worden
gedeponeerd. Doe ons dus een plezier en gooi
er ook niets anders op! Gebeurt dat wel, dan
moeten wij het eraf halen en lopen we het risico
volgend jaar geen vergunning te krijgen.
Kloksmeren: Vanaf 00.15 uur in de
nieuwjaarsnacht is iedereen welkom om onder
de toren de klok te komen smeren en elkaar

onder het genot van een borreltje een gelukkig
nieuwjaar te wensen.
Jaanrwisselingsfuif: Ad Nooren zal dit jaar in de
nieuwjaarsnacht geopend zijn. Iedereen is van
harte welkom. Hammingh en ’t Woaterbörgje zijn
gesloten.
Nieuwjaarsduik: De secretaris van de
dorpsvereniging nodigt/daagt iedereen uit om
samen met hem op 1 januari a.s. om 14.00 uur
een ‘nieuwjaarsduik’ te nemen in het Pierebadje.
Nieuwjaarsvisite: De nieuwjaarsvisite is op
vrijdag 7 januari 2011 om 20.00 uur bij
Hammingh. Wie volgt Tante Griet op en wordt de
nieuwe burgemeester van Garnwerd?
Wist u dat:
- er meer bacteriën in uw mond leven dan
er mensen op aarde zijn?
- er bij een tongzoen 250 verschillende
soorten bacteriën worden uitgewisseld?
- de strepen van een zebra verkoelend
werken?
- na een wandeling van veertig kilometer
een partijtje voetbal er niet meer in zit?
- Dineke Broekhuizen de organisatoren
van de 40 om Garnwerd er uit wil gaan
lopen? Nog in geen 40 jaar dus..
- de voorzitter van de ijsbaanvereniging
met een enorme lading gemaaid gras in
zijn maag zit?
- er een nieuwe groenteboer in Garnwerd
rondrijdt? Op vrijdagmiddag kunt u bij
hem terecht.
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